Para Refletir

INSISTÊNCIA DE CRIANÇA!

Crianças têm a capacidade de conseguirem o que
querem por insistência!
Uma criança desenvolve ao longo da vida diversas
estratégias para conseguir algo dos pais. Algumas, ao
perceberem que um dos pais é mais sensível aos seus
pedidos, sempre o buscam para fazer um pedido.
Outras, se utilizam do artifício do elogio e agrado antes
de um pedido. Também, a estratégia da insistência e
incômodo até que ceda-se ao pedido pode ser utilizado.
Como se já não bastasse as diversidades de estratégias,
ainda sobra a velha e irritante birra de criança. Quem
nunca viu uma criança chorando forçado? Ou ainda,
uma criança berrando deitada no chão do mercado?
Algumas vezes os pais não cedem por princípios,
mas geralmente, eles atendem ao pedido insistente da
criança!
Jesus certa vez proferiu as seguintes palavras:
— Peçam e vocês receberão; procurem e vocês
acharão; batam, e a porta será aberta para vocês.
Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que
procuram acham; e a porta será aberta para quem bate.
Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar
uma pedra ao seu filho, quando ele pede pão? Ou lhe
dará uma cobra, quando ele pede um peixe?
Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas
aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está
no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem!
(Mateus 7:7-11)
Deus, apesar de ser onipotente (poder fazer todas as
coisas), onisciente (saber de todas as coisas) e
onipresente (está em todos lugares), em sua infinita
misericórdia e
amor,
decidiu
considerar
as
orações humanas. Por isso nós devemos ter um
comportamento semelhante ao da criança com o nosso
Pai que está no céu. Precisamos pedir
insistentemente em nossas orações, colocando nosso
coração e nossos desejos diante Dele. O Pai que está
no céu há de considerar nossos pedidos. Talvez, por
princípio, Ele
não
nos
atenda,
mas
em
diversas situações, Ele há de conceder coisas boas aos
filhos que lhe pedirem!
Que Deus atenda as suas insistentes orações!
Pr. Rodrigo Dalla Costa
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Conheça-nos:

“...Porém não havia respiração nos corpos.” Ezequiel 37.8c
Vivemos dias de valorização da beleza, de busca pela
boa aparência, da negação da idade e dos traços que essa traz
ao corpo das pessoas e isso tem causado uma grande corrida
às clínicas de cirurgias plásticas ou de tratamentos de belezas.
Claro que essa busca, em si, não é algo maléfica, o
problema é quando se faz disso a razão de ser, a ultima e
única razão de ser. Como percebemos em algumas
personalidades famosas que na busca pela “beleza” acabam se
desfigurando e assumindo outras formas que em nada
parecem a sua feição natural.
O mesmo fenômeno acontece no mundo espiritual,
vivemos dias de valorização de aparências, a fé é medida pelo
que se pode ver, e por outro lado as pessoas fazem um esforço
enorme de transparecer uma espiritualidade que não têm.
Lembro-me de uma vez que assisti um “pregador famoso” ao
rebater críticas a seu respeito além de buscar humilhar o seu
crítico, ele estabeleceu naquele momento um critério de
aparência para medir a honestidade, espiritualidade e a
fidelidade evangélica do seu movimento religioso/empresarial.
O grande desafio dos nossos dias, não é ver qual a
melhor aparência, mas é ver quem tem a vida do Espírito! Sim,
nunca poderemos nos conformar com a aparência, mas
precisaremos sempre ter os pulmões cheios do Fôlego de
Deus, o Espírito Santo precisa nos vivificar continuamente.
Como crentes individualmente e como igreja nós
precisamos nos deixar ser vivificados a cada dia pelo
Vivificador da Igreja, não importa o nosso estado, se
parecemos um vale de ossos secos, ou um exército de
cadáveres bonitos e corados mas sem vida.
È tempo de fazer uma análise séria e profunda de
nossa vida espiritual, da nossa caminhada como povo de Deus.
Não podemos nos conformar com as aparências, precisamos
exalar vidaprecisamos de puilmões cheios, coração pulsando,
célebro funcionando, e tudo isso por causa do oxigênio do
Espirito Santo em nós.
Que o Espírito sopre sobre nós e traga-nos sempre de
volta a vida, que ele sopre sobre a nossa igreja e nos revitalize
a cada dia.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 29/04/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 22.25-31
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em João 15.1-8
1. Jesus disse: - Eu sou a videira verdadeira, e o meu
Pai é o lavrador.
2. Todos os ramos que não dão uvas ele corta,
embora eles estejam em mim. Mas os ramos que
dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e
dêem mais uvas ainda.
3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos
que eu lhes tenho dado.
4. Continuem unidos comigo, e eu continuarei
unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá
uvas quando está unido com a planta, assim
também vocês só podem dar fruto se ficarem
unidos comigo.
5. - Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem
está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto
porque sem mim vocês não podem fazer nada.
6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e
secará; será como os ramos secos que são
juntados e jogados no fogo, onde são queimados.
7. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas
palavras continuarem em vocês, vocês receberão
tudo o que pedirem.
8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela
quando vocês produzem muitos frutos e assim
mostram que são meus discípulos.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 29/04/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 13
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Êxodo 3.1-10
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em 1 João 4.7-21

7. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o
amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e
conhece a Deus.
8. Quem não ama não o conhece, pois Deus é
amor.
9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós:
ele mandou o seu único Filho ao mundo para que
pudéssemos ter vida por meio dele.
10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a
Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu
Filho para que, por meio dele, os nossos pecados
fossem perdoados.
11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então
nós devemos nos amar uns aos outros.
12. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns
aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu
amor enche completamente o nosso coração.
13. A razão por que podemos ter a certeza de que
vivemos unidos com Deus e de que ele vive unido
conosco é esta: ele nos deu o seu Espírito.
14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o
Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo.
15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de
Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com
Deus.
16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus
tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor.
Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e
Deus vive unido com ele.
17. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro
para que tenhamos coragem no Dia do Juízo, porque
a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo.

18. No amor não há medo; o amor que é
totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto,
aquele que sente medo não tem no seu coração o
amor totalmente verdadeiro, porque o medo
mostra que existe castigo.
19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
20. Se alguém diz: "Eu amo a Deus", mas odeia o
seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar
a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a
quem vê.
21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem
ama a Deus, que ame também o seu irmão.

-

Cânticos de Louvor

Há quem dê generosamente,
e vê aumentar suas riquezas;
outros retêm o que deveriam dar,
e caem na pobreza. Provérbios 11:24
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
Encontro de Famílias – O Presbitério está organizado um
encontro de famílias, que acontecerá no dia 01 de Maio. O
Valor do evento é de 35,00 com direito ao almoço e todo o
dia de lazer na Fazenda Esperança. Interessados deverão
procurar o Sem. Caio para dar seus nomes.
Doações – O MASD está se preparando para atender
melhor os que nos procuram pedindo ajuda, e para isso
pedimos aos irmãos que tragam suas doações para ajudar
aos necessitados e entreguem aos diáconos.
Férias do Zelador – Durante todo o mês de Abril o zelador
da igreja estará de férias, pedimos aos irmãos que
colaboram com a manutenção da limpeza e organização
das instalações da Igreja.

